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100 m-es gátfutás első időelőfutama    https://youtu.be/bSqaAVC1Hg8 

100 m-es gátfutás első időelőfutama — lassítva    https://youtu.be/JeMrk4R7ar8 

 

110 m-es gátfutás időelőfutama     https://youtu.be/Lq4E0wc5Pa4 

110 m-es gátfutás időelőfutama — lassítva    https://youtu.be/K8dBc0re3U4 

 

100 m-es síkfutás első időelőfutama    https://youtu.be/0jxtiIpjtLA 

100 m-es síkfutás első időelőfutama — lassítva   https://youtu.be/sbRfrEjjg_4 

 

100 m-es női síkfutás 3. időelőfutama    https://youtu.be/1ugAC-FwiZw 

100 m-es női síkfutás 3. időelőfutama — lassítva   https://youtu.be/un7Z18uXBN0 

 

100 m-es gátfutás döntője      https://youtu.be/ayL9xfS7WzY 

100 m-es gátfutás döntője — lassítva    https://youtu.be/-fVG2PTlws8 

 

Szabó László 7.73 m-es ugrása     https://youtu.be/1Ngea2ahwH0 

Szabó László 7.73 m-es ugrása — lassítva    https://youtu.be/7O5c3dFpTrI 

 

Galambos Tibor 6. ugrása      https://youtu.be/zQxI5J2lL68  

Galambos Tibor 6. ugrása — lassítva    https://youtu.be/vV3E0r3-V8M 

 

Bánhidi Bence 6. ugrása      https://youtu.be/jKZOnoAoyEs 

Bánhidi Bence 6. ugrása — lassítva    https://youtu.be/LXK1xP423qc 

 

Szabó László 7.99 m-es egyéni csúcsa    https://youtu.be/9nOK9nZbBR8 

Szabó László 7.99 me-s egyéni csúcsa — lassítva   https://youtu.be/2N3yHOMt7uM 

 

100 m-es női síkfutás „B” döntője     https://youtu.be/PYx0yCJyZ9c 

100 m-es női síkfutás „B” döntője — lassítva   https://youtu.be/0yv9fLYTvHE 

 

100 m-es női síkfutás „A” döntője     https://youtu.be/GrjjE7HS_Y4 

100 m-es női síkfutás „A” döntője — lassítva   https://youtu.be/5SqGDPg3yfc 

 

100 m-es férfi síkfutás „A” döntője     https://youtu.be/Cv7WwkSYusk 

100 m-es férfi síkfutás „A” döntője — lassítva   https://youtu.be/et8d_M36ucc 

 

Huller Dániel és Varga Dániel versenye 400 m-es gátfutásban https://youtu.be/osdNiJBWeCM 

400 m-es női gátfutás első időfutam    https://youtu.be/4eKfr_5FRp0 

400 m-es férfi síkfutás első időfutama    https://youtu.be/zmykb1BWBvk 

 

Endrész Klaudia első ugrása     https://youtu.be/ZTvd4n1m5zw 

Endrész Klaudia első ugrása lassítva    https://youtu.be/RAkjT930kfw 

Farkas Petra első ugrása      https://youtu.be/ynCapmz1JFs 

Lesti Diána második ugrása     https://youtu.be/QtM1X5XNmIk 

 

Nguyen Anasztázia második ugrása    https://youtu.be/zIxN62ao9eQ 

Endrész Klaudia harmadik ugrása     https://youtu.be/KoRac3EOuc0 

Endrész Klaudia második ugrása lassítva    https://youtu.be/OdUqfGbnY68 

Farkas Petra második ugrása     https://youtu.be/15XRza-YodU 

 

Nemes Rita második ugrása     https://youtu.be/Lpel-qqb9eI 

Nemes Rita második ugrása lassítva    https://youtu.be/Dv9oqyLZnjM 

Bacsa Fanni második ugrása     https://youtu.be/qta9Uxy5nC0 

Lesti Diána harmadik ugrása     https://youtu.be/8rRsOJi5MFU 

https://youtu.be/bSqaAVC1Hg8
https://youtu.be/JeMrk4R7ar8
https://youtu.be/Lq4E0wc5Pa4
https://youtu.be/K8dBc0re3U4
https://youtu.be/0jxtiIpjtLA
https://youtu.be/sbRfrEjjg_4
https://youtu.be/1ugAC-FwiZw
https://youtu.be/un7Z18uXBN0
https://youtu.be/ayL9xfS7WzY
https://youtu.be/-fVG2PTlws8
https://youtu.be/1Ngea2ahwH0
https://youtu.be/7O5c3dFpTrI
https://youtu.be/zQxI5J2lL68
https://youtu.be/vV3E0r3-V8M
https://youtu.be/jKZOnoAoyEs
https://youtu.be/LXK1xP423qc
https://youtu.be/9nOK9nZbBR8
https://youtu.be/2N3yHOMt7uM
https://youtu.be/PYx0yCJyZ9c
https://youtu.be/0yv9fLYTvHE
https://youtu.be/GrjjE7HS_Y4
https://youtu.be/5SqGDPg3yfc
https://youtu.be/Cv7WwkSYusk
https://youtu.be/et8d_M36ucc
https://youtu.be/osdNiJBWeCM
https://youtu.be/4eKfr_5FRp0
https://youtu.be/zmykb1BWBvk
https://youtu.be/ZTvd4n1m5zw
https://youtu.be/RAkjT930kfw
https://youtu.be/ynCapmz1JFs
https://youtu.be/QtM1X5XNmIk
https://youtu.be/zIxN62ao9eQ
https://youtu.be/KoRac3EOuc0
https://youtu.be/OdUqfGbnY68
https://youtu.be/15XRza-YodU
https://youtu.be/Lpel-qqb9eI
https://youtu.be/Dv9oqyLZnjM
https://youtu.be/qta9Uxy5nC0
https://youtu.be/8rRsOJi5MFU


 

Nguyen Anasztázia harmadik ugrása    https://youtu.be/M1AgDT906QM 

Endrész Klaudia harmadik ugrása     https://youtu.be/-HPgq_ADA2Y 

Endrész Klaudia harmadik ugrása lassítva    https://youtu.be/19ui9ZQXnp0 

Farkas Petra harmadik ugrása lassítva    https://youtu.be/uGfYyB41mY4  

   
Bacsa Fanni második ugrása     https://youtu.be/wp6QeCysDjQ 

Bacsa Fanni harmadik ugrása     https://youtu.be/gZzLLiN8Ivs 

Farkas Petra harmadik ugrása lassítva    https://youtu.be/cDd-Oq7fOA8 

Lesti Diána negyedik ugrása     https://youtu.be/-d3FWcl6gQc 

 

Nguyen Anasztázia negyedik ugrása    https://youtu.be/4RiPBe5qmLw 

Bacsa Fanni ötödik ugrása      https://youtu.be/t1Xi2f8nUNk 

Farkas Petra ötödik ugrása     https://youtu.be/8wAw-kNyAbo 

Nemes Rita ötödik ugrása, repülése    https://youtu.be/IT1sCXbFKZE 

 

Endrész Klaudia ötödik ugrása     https://youtu.be/R5dOxwM7nr0 

Endrész Klaudia ötödik ugrása lassítva    https://youtu.be/AMMaBL2DBuM 

Lesti Diána ötödik ugrása      https://youtu.be/8ek7blTgLUk 

Nguyen Anasztázia ötödik ugrása     https://youtu.be/01rDbmazYDw 

 

Bacsa Fanni hatodik ugrása     https://youtu.be/jZmZAKup9YM 

Nemes Rita hatodik ugrása     https://youtu.be/WWgumvS6avY 

Megúszta Klaudia      https://youtu.be/pNYfl1k8jK4 

Farkas Petra hatodik ugrása     https://youtu.be/n2w7SMWcBl4 

 

Lesti Diána hatodik ugrása     https://youtu.be/ip60Sfpe65Q 

Nguyen Anasztázia hatodik ugrása     https://youtu.be/4TRLgKSSkBw 

Pap Kristóf első ugrása      https://youtu.be/2LbL82gkemI 

Pap Kristóf első ugrása lassítva     https://youtu.be/lZM1toEPD3s 
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